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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem 
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih. 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
Truberzi 75 mg filmsko obložene tablete 
 
Truberzi 100 mg filmsko obložene tablete 
 
 
2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 
 
Truberzi 75 mg filmsko obložene tablete 
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 75 mg eluksadolina. 
 
Truberzi 100 mg filmsko obložene tablete 
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg eluksadolina. 
 
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 
 
 
3. FARMACEVTSKA OBLIKA 
 
Truberzi 75 mg filmsko obložene tablete 
Filmsko obložene tablete bledo rumene do svetlo rjave barve, v obliki modificirane kapsule, velike 
približno 7 mm x 17 mm in z vtisnjeno oznako »FX75« na eni strani. 
 
Truberzi 100 mg filmsko obložene tablete 
Filmsko obložene tablete rožnato oranžne do breskove barve, v obliki modificirane kapsule, velike 
približno 8 mm x 19 mm in z vtisnjeno oznako »FX100« na eni strani. 
 
 
4. KLINIČNI PODATKI 
 
4.1 Terapevtske indikacije 
 
Zdravilo Truberzi je indicirano pri odraslih za zdravljenje sindroma razdražljivega črevesa z drisko 
(IBS-D - irritable bowel syndrome with diarrhoea). 
 
4.2 Odmerjanje in način uporabe 
 
Odmerjanje 
Zdravljenje mora začeti in nadzorovati zdravnik, ki ima izkušnje z diagnostiko in vodenjem bolezni 
prebavil. 
 
Priporočeni odmerek je 200 mg dnevno (po ena 100 mg tableta dvakrat dnevno). 
 
Pri bolnikih, ki ne morejo prenašati dnevnega odmerka 200 mg (po ena 100 mg tableta dvakrat 
dnevno), se lahko odmerek zmanjša na 150 mg dnevno (po ena 75 mg tableta dvakrat dnevno). 
 
Starejši bolniki 
Splošna priporočila za odmerjanje načeloma veljajo tudi za bolnike, stare 65 let in več. 
Vendar se, glede na možnost povečane občutljivosti za pojav neželenih učinkov, lahko razmisli o 
začetku zdravljenja z eluksadolinom v odmerku 150 mg dnevno (ena 75 mg tableta dvakrat dnevno). 
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Če bolnik dobro prenaša ta odmerek, ki pa ni dovolj učinkovit, se lahko odmerek pozneje zveča na 
200 mg dnevno (ena 100 mg tableta dvakrat dnevno). Glejte poglavje 4.4. 
 
Bolniki z okvaro ledvic 
Prilagajanje odmerka glede na delovanje ledvic ni potrebno (glejte poglavji 4.4 in 5.2). 
 
Pediatrična populacija 
Varnost in učinkovitost eluksadolina pri otrocih, starih od 0 do 18 let, še nista dokazani. 
Podatkov ni na voljo. 
 
Koristi in tveganja zdravljenja je treba redno ocenjevati v okviru resnosti simptomov. 
 
Način uporabe  
za peroralno uporabo 
Tablete je treba vzeti s hrano zjutraj in zvečer (glejte poglavje 5.2). 
Bolnikom je treba naročiti, naj ob izpuščenem odmerku (4-urna zamuda) vzamejo naslednji odmerek 
ob običajnem času in naj ne vzamejo 2 odmerkov hkrati, da bi nadomestili izpuščenega. 
 
4.3 Kontraindikacije 
 
• Preobčutljivost na eluksadolin ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.  
• Alkoholizem, zloraba alkohola, odvisnost od alkohola ali kronično ali akutno čezmerno uživanje 
alkohola. Ti bolniki imajo zvečano tveganje za akutni pankreatitis (glejte poglavje 4.4). 
• Znana ali domnevna zapora žolčnih izvodil in/ali izvodila trebušne slinavke (npr. žolčni kamni, 
tumor, periampularni duodenalni divertikel) ali bolezen ali nepravilno delovanje Oddijevega sfinktra. 
Ti bolniki imajo zvečano tveganje za spazem Oddijevega sfinktra (glejte poglavje 4.4). 
• Bolniki brez žolčnika (na primer zaradi holecistektomije ali agenezije). Ti bolniki imajo zvečano 
tveganje za pojav resnih neželenih učinkov pankreatitisa in/ali spazma Oddijevega sfinktra (glejte 
poglavje 4.4). 
• Bolniki, ki se zdravijo z močnimi zaviralci OATP1B1 (npr. ciklosporinom). 
• Anamneza pankreatitisa ali znane ali domnevne strukturne bolezni trebušne slinavke, vključno z 
zaporo vodov trebušne slinavke. Ti bolniki imajo zvečano tveganje za akutni pankreatitis (glejte 
poglavje 4.4). 
• Okvara jeter (Child-Pugh razred A–C). Ti bolniki so v nevarnosti za občutno zvišanje plazemskih 
koncentracij eluksadolina (glejte poglavji 4.4 in 5.2). 
• Anamneza kronične ali hude zaprtosti ali posledic zaprtosti ali znana ali domnevna mehanska zapora 
prebavil. Ti bolniki so lahko v nevarnosti za hude zaplete zapore črevesa. 
 
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Pankreatitis 
Pri bolnikih, ki jemljejo eluksadolin obstaja zvečano tveganje za pankreatitis s spazmom Oddijevega 
sfinktra ali brez (glejte poglavje 4.3). Poročali so o resnih primerih, ki so imeli za posledico 
hospitalizacijo ter smrt, do katerih je prišlo v prvi vrsti pri bolnikih brez žolčnika. Zdravilo Truberzi je 
kontraindicirano pri bolnikih brez žolčnika in pri drugih stanjih, ki povečujejo tveganje za pojav 
pankreatitisa (glejte poglavje 4.3). Večina poročanih primerov resnega pankreatitisa se je pojavila v 
enem tednu od začetka zdravljenja z eluksadolinom, pri nekaterih bolnikih pa so se razvili simptomi 
celo po enem ali dveh odmerkih. Poročali pa so tudi o primerih pankreatitisa, ki so se razvili po 
daljšem zdravljenju. 
 
Bolnike je treba o tem poučiti in pri njih spremljati pojav znakov in simptomov, ki kažejo na 
pankreatitis, npr. bolečine v trebuhu, ki se lahko širijo v hrbet ali ramena, navzea in bruhanje. 
Bolnikom je treba med jemanjem eluksadolina naročiti, naj v primeru pojava teh simptomov zdravilo 
prenehajo jemati in poiščejo zdravniško pomoč (glejte poglavje 4.8). 
 
Vsem bolnikom je treba naročiti, da med zdravljenjem z eluksadolinom ne uživajo alkohola. 
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Spazem Oddijevega sfinktra 
Zaradi agonističnega delovanja eluksadolina na opioidne receptorje mi lahko imajo bolniki, ki jemljejo 
eluksadolin, zlasti tisti brez žolčnika, večje tveganje za spazem Oddijevega sfinktra s posledičnim 
pankreatitisom ali zvišanimi vrednostmi jetrnih encimov in spremljajočo akutno bolečino v trebuhu 
(npr. biliarno bolečino) (glejte poglavji 4.3 in 4.8).  
V obdobju trženja zdravila so poročali o resnih neželenih učinkih, kot je spazem Oddijevega sfinktra s 
pankreatitisom ali brez njega, zlasti pri bolnikih, ki nimajo žolčnika, zaradi česar so se morali zdraviti 
v bolnišnici. Večina zabeleženih primerov hudih spazmov Oddijevega sfinktra se je pojavila v prvem 
tednu po začetku zdravljenja z eluksadolinom, pri čemer so se pri nekaterih bolnikih simptomi pojavili 
že po enem ali dveh odmerkih. Zdravilo Truberzi je kontraindicirano pri bolnikih brez žolčnika. 
Bolniki z znano ali domnevno boleznijo ali nepravilnim delovanjem Oddijevega sfinktra in/ali 
boleznijo žolčnih poti ali trebušne slinavke, vključno z anamnezo pankreatitisa, ne smejo prejeti 
zdravila Truberzi (glejte poglavje 4.3). 
Bolnikom je treba naročiti, naj nemudoma prenehajo jemati zdravilo in poiščejo zdravniško pomoč, če 
se pojavijo simptomi, ki nakazujejo spazem Oddijevega sfinktra, kot je akutno poslabšanje bolečine v 
trebuhu (npr. akutna epigastrična ali biliarna bolečina [tj. v zgornjem desnem kvadrantu]), ki lahko 
seva v hrbet ali rame, z navzeo in bruhanjem ali brez njiju. Zdravila Truberzi se ne sme ponovno 
uvesti pri bolnikih, pri katerih sta se med zdravljenjem z zdravilom Truberzi razvila zapora žolčevoda 
ali spazem Oddijevega sfinktra (glejte poglavje 4.3). 
 
Zaprtost 
Eluksadolin lahko povzroči zaprtost. Izogibajte se istočasni uporabi z zdravili, ki lahko povzročijo 
zaprtost (glejte poglavje 4.5). Če se pri bolnikih pojavi hudo zaprtje, jim je treba naročiti, naj 
prenehajo jemati zdravilo Truberzi in poiščejo zdravniško pomoč. 
Tveganje za pojav zaprtosti med zdravljenjem z eluksadolinom pri bolnikih z drugimi podtipi 
sindroma razdražljivega črevesa ni znano, vendar je lahko zvečano. Pri bolnikih s sindromom 
razdražljivega črevesa, pri katerih se vzorec odvajanja blata spreminja skozi čas, je treba eluksadolin 
uporabljati previdno. 
 
Zaspanost in sedacija 
Pri bolnikih, ki imajo zvišane plazemske koncentracije, kot so bolniki z gensko nagnjenostjo k 
slabemu delovanju prenašalca OATP1B1, je tveganje za zaspanost in sedacijo med zdravljenjem z 
eluksadolinom lahko povečano (glejte poglavje 4.8). Ker bolnikova genska nagnjenost morda ni 
znana, se priporoča spremljanje bolnikov zaradi morebitnega poslabšanja duševnih ali telesnih 
sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje potencialno nevarnih dejavnosti, kot sta vožnja avtomobila 
ali upravljanje strojev (glejte poglavji 4.7 in 4.8). 
 
Odvisnost od zdravila in potencial za zlorabo 
Na podlagi fizikalno-kemijskih in biofarmacevtskih lastnosti (zelo majhna peroralna biološka 
uporabnost) se pri eluksadolinu pričakuje minimalno tveganje za zlorabo ali odvisnost. 
 
Posebne skupine bolnikov 
Starejši bolniki  
V splošnem so v kliničnih študijah poročali o zvečani pogostnosti neželenih učinkov pri bolnikih, 
starih 65 let ali več. Vendar so bolniki, stari 65 let in več, ki so se zdravili z odmerkom 75 mg dvakrat 
dnevno, imeli manj resnih neželenih učinkov in neželenih učinkov, ki so pripeljali do prekinitve 
zdravljenja, v primerjavi z bolniki, zdravljenimi s 100 mg dvakrat dnevno (glejte poglavje 4.8). Zato 
pri tej skupini bolnikov pride v poštev odmerek 75 mg dvakrat dnevno, vendar je treba redno 
ocenjevati razmerje med koristjo in tveganjem v kontekstu resnosti njihovih simptomov (glejte 
poglavje 4.2). 
 
Pediatrična populacija 
Eluksadolin se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih, saj pri tej populaciji ni raziskan (glejte 
poglavje 4.2). 
 
Okvara ledvic 
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Pri udeležencih s končno fazo ledvične odpovedi (ESRD – End Stage Renal Disease), ki se še ne 
zdravijo z dializo, se je izpostavljenost eluksadolinu bistveno povečala v primerjavi z ujemajočimi se, 
zdravimi udeleženci z normalnim delovanjem ledvic. Vendar ni verjetno, da bi bilo tako povečanje 
klinično pomembno (glejte poglavje 5.2).  
 
Okvara jeter 
Eluksadolin se ne sme uporabljati pri bolnikih z anamnezo okvare jeter ali znano ali domnevno okvaro 
jeter (Child-Pugh razred A–C) (glejte poglavje 4.3).  
 
Učinek variabilnosti v delovanju prenašalca OATP1B1 na plazemske koncentracije 
Plazemske koncentracije pri bolnikih z gensko nagnjenostjo k slabemu delovanju prenašalca 
OATP1B1 so zvišane in pri teh bolnikih se lahko pričakuje več neželenih učinkov, zlasti učinkov na 
prebavila in osrednje živčevje (glejte poglavje 5.2). 
 
Malabsorpcija žolčne kisline 
Pri pomembnem deležu bolnikov z diagnozo IBS-D je lahko malabsorpcija žolčne kisline možen 
razlog za simptome IBS-D. Varnost in učinkovitost eluksadolina v tej podskupini bolnikov z IBS-D 
nista dokazani. 
 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 
 
Zdravila, ki povzročajo zaprtost 
Čeprav niso dokazali nobenega neposrednega medsebojnega delovanja med zdravili, se kronična 
uporaba loperamida z eluksadolinom odsvetuje zaradi možnosti zvečanja tveganja za zaprtost. 
Eluksadolin se tudi ne sme uporabljati z drugimi zdravili, ki lahko povzročijo zaprtost 
(npr. antiholinergiki, opioidi ipd.). 
 
Zaviralci OATP1B1 
Sočasna uporaba zaviralcev OATP1B1 (ciklosporin, gemfibrozil, protiretrovirusna zdravila [ 
atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir], rifampicin) z eluksadolinom lahko zveča 
izpostavljenost eluksadolinu (glejte poglavje 5.2). Eluksadolin se ne sme uporabljati sočasno s takimi 
zdravili (glejte poglavje 4.3). 
 
Substrati OATP1B1 
Eluksadolin poveča izpostavljenost sočasno uporabljenemu substratu OATP1B1, rosuvastatinu (glejte 
poglavje 5.2), za do 40 % celotne izpostavljenosti, kar navadno ne šteje za klinično pomembno. 
Učinek na druge statine, ki so občutljivejši substrati OATP1B1 (npr. simvastatin in atorvastatin), je 
lahko izrazitejši. Zato je potrebna previdnost pri bolnikih, ki prejemajo taka zdravila, zlasti v velikih 
odmerkih. 
Med drugimi substrati, na katere bi to lahko vplivalo, so npr. sartani (valsartan, olmesaran). 
 
Substrati CYP3A 
Sistemska izpostavljenost zdravilom, ki se presnavljajo s CYP3A4, se lahko ob sočasni uporabi z 
eluksadolinom zmanjša. Pride lahko do izgube učinkovitosti, zlasti ob sočasni uporabi zdravil z 
majhnim odmerkom ali ozkim terapevtskim indeksom (npr. alfentanil, dihidroergotamin, ergotamin, 
fentanil, pimozid, kinidin, sirolimus, takrolimus) z eluksadolinom. 
 
4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 
 
Nosečnost 
Podatki o uporabi eluksadolina pri nosečnicah so omejeni. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali 
posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Iz previdnostnih 
razlogov se je med nosečnostjo uporabi zdravila Truberzi bolje izogibati. 
 
Dojenje 
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Ni znano, ali se eluksadolin izloča v materino mleko. Razpoložljivi farmakodinamični/toksikološki 
podatki pri živalih kažejo na izločanje eluksadolina v mleko (za podrobnosti glejte poglavje 5.3). 
Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Odločiti se je treba med prenehanjem 
dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Truberzi, pri čemer je treba pretehtati 
prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater. 
 
Plodnost 
O učinku eluksadolina na plodnost ni nobenih podatkov iz študij pri ljudeh. Pri podganah ni bilo 
učinkov na parjenje, plodnost in kazalce plodnosti (glejte poglavje 5.3). 
 
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 
 
Eluksadolin ima blag vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. 
V kliničnih študijah so opazili pojav zaspanosti in sedacije, zato je potrebna previdnost (glejte 
poglavji 4.4 in 4.5). 
 
4.8 Neželeni učinki 
 
Povzetek varnostnega profila 
Najpogostejši opaženi neželeni učinki (incidenca >5 %) so bili zaprtost (pri 7 % bolnikov, ki so 
prejemali 75 mg, in pri 8 % bolnikov, ki so prejemali 100 mg), navzea (pri 8 % bolnikov, ki so 
prejemali 75 mg, in pri 7 % bolnikov, ki so prejemali 100 mg) in bolečine v trebuhu (pri 6 % bolnikov, 
ki so prejemali 75 mg, in pri 7 % bolnikov, ki so prejemali 100 mg). Lahko se pojavita tudi resna 
neželena učinka pankreatitis (pri 0,2 % bolnikov, ki so prejemali 75 mg, in pri 0,3 % bolnikov, ki so 
prejemali 100 mg) in spazem Oddijevega sfinktra (pri 0,2 % bolnikov, ki so prejemali 75 mg, in pri 
0,8 % bolnikov, ki so prejemali 100 mg). 
 
Preglednica neželenih učinkov 
Naslednji neželeni učinki, ki veljajo za povezane z zdravljenjem z eluksadolinom v kliničnih 
preskušanjih in spontanih poročilih, so skladno s sistemom MedDRA razvrščeni po organskih sistemih 
in pogostnosti: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10), občasni (≥1/1.000 do <1/100), redki 
(≥1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih 
podatkov). 
 
Organski sistem Pogosti 

 
Občasni 
 

Neznana 

Bolezni imunskega sistema   Preobčutljivost6 
Bolezni živčevja omotica 

zaspanost1 
 
 
 

 

Bolezni prebavil 
 

zaprtost 
navzea 
bolečine v trebuhu2 
bruhanje 
flatulenca  
abdominalna distenzija 
gastroezofagealna 
refluksna bolezen4 

spazem Oddijevega 
sfinktra3  
pankreatitis 
 
 
 
 
 

 

Bolezni kože in podkožja izpuščaj5   
Preiskave zvišane ravni ALT  

zvišane ravni AST 
  

1 Izraz »zaspanost« vključuje: zaspanost in sedacijo. 
2 Izraz »bolečine v trebuhu« vključuje: bolečine v trebuhu, bolečine v spodnjem delu trebuha in 
bolečine v zgornjem delu trebuha. 
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3 Izraz »spazem Oddijevega sfinktra« vključuje: pojav pankreatitisa (izrazi vključujejo alkoholni 
pankreatitis, pankreatitis in akutni pankreatitis) in zvišane ravni jetrnih encimov z bolečinami v 
trebuhu (izrazi vključujejo bolečine v trebuhu, bolečine v zgornjem delu trebuha, dispepsijo in 
nepravilno delovanje Oddijevega sfinktra). 
4 Izraz »gastroezofagealna refluksna bolezen« vključuje gastroezofagealno refluksno bolezen, 
dispepsijo in gastritis. 
5 Izraz »izpuščaj« vključuje: dermatitis, alergijski dermatitis, izpuščaj, generalizirani izpuščaj, 
makulopapulozni izpuščaj, papulozni izpuščaj, srbeč izpuščaj, urtikarijo in idiopatsko urtikarijo. 
6 Izraz »preobčutljivost« vključuje: anafilaksijo, angioedem (npr. zatekel obraz in/ali grlo), dispnejo, 
stiskanje v grlu in bolečino/stiskanje v prsnem košu – o čemer so spontano poročali v obdobju trženja 
zdravila. 
 
Opis izbranih neželenih učinkov 
Zaprtost 
Približno 50 % primerov zaprtosti je nastopilo v prvih 2 tednih zdravljenja.  
Pogostnost hude zaprtosti pri bolnikih, ki so prejemali 75 mg in 100 mg eluksadolina, je bila manj kot 
1 % in v ključnih študijah ni bilo nobenih resnih zapletov zaprtosti, povezanih z uporabo eluksadolina. 
Zaradi zaprtosti je opustilo ali začasno prekinilo zdravljenje 1 % bolnikov, ki so prejemali 75 mg, in 
2 % bolnikov, ki so prejemali 100 mg, v primerjavi z <1 % bolnikov, zdravljenih s placebom. 
Bolnikom je treba naročiti, naj prenehajo jemati zdravilo in poiščejo zdravniško pomoč, če se pojavi 
huda zaprtost (glejte poglavje 4.4). 
 
Spazem Oddijevega sfinktra 
V kliničnih študijah se je spazem Oddijevega sfinktra izrazil kot zvišana raven jetrnih encimov s 
spremljajočimi bolečinami v trebuhu pri 8 bolnikih, kot pankreatitis pri 1 bolniku in kot bolečine v 
trebuhu z zvišano ravnjo lipaze do manj kot 3-kratne zgornje meje normalne vrednosti pri 1 bolniku. 
80 % (8/10) spazmov Oddijevega sfinktra je nastopilo v prvem tednu zdravljenja. Po prenehanju 
zdravljenja z zdravilom Truberzi so vsi ti učinki izginili; simptomi so se navadno izboljšali že 
naslednji dan. Vsi učinki spazma Oddijevega sfinktra so se pojavili pri bolnikih brez žolčnika. Zato je 
eluksadolin kontraindiciran pri tej populaciji in pri bolnikih s predhodnimi težavami z žolčevodom 
(glejte poglavja 4.2, 4.3 in 4.4). Pojava takih učinkov pri bolnikih z normalnim žolčevodom ni mogoče 
izključiti. 
 
Pankreatitis 
V kliničnih študijah so poročali o dodatnih primerih pankreatitisa, ki niso bili povezani s spazmom 
Oddijevega sfinktra. Med 5 opisanimi primeri so bili 3 povezani s čezmernim uživanjem alkohola, 
eden je bil povezan z nastankom oborin v žolčniku in v enem primeru je bolnik prekinil uporabo 
eluksadolina 2 tedna pred nastopom simptomov.  
Vse učinke, povezane s trebušno slinavko, ne glede na povezavo s spazmom Oddijevega sfinktra, so 
naknadno ocenili kot blage, kar kaže na odsotnost odpovedi organov in lokalnih ali sistemskih 
zapletov. Vsi učinki, povezani s trebušno slinavko, so minili ob normalizaciji ravni lipaze ob 
prenehanju zdravljenja z eluksadolinom, pri čemer jih je 80 % (4/5) minilo v 1 tednu po prekinitvi 
zdravljenja (glejte poglavje 4.4). 
 
Starejši bolniki  
Od 1795 bolnikov z IBS-D, ki so bili vključeni v klinične študije eluksadolina in razvrščeni v skupini 
z odmerkom 75 mg ali 100 mg dvakrat dnevno, jih je bilo 139 (7,7 %) starih najmanj 65 let in 15 
(0,8 %) najmanj 75 let. 
Pri starejši populaciji so opazili splošno zvečanje pogostnosti neželenih učinkov v primerjavi z 
bolniki, mlajšimi od 65 let, kar je bilo primerljivo v vseh zdravljenih skupinah, vključno s prejemniki 
placeba. 
Pogostnost resnih neželenih učinkov, učinkov na prebavila in učinkov, ki so povzročili prenehanje 
zdravljenja, je bila večinoma manjša pri odmerku 75 mg v primerjavi s 100 mg. Zato se pri tej 
populaciji lahko uporablja odmerek 75 mg dvakrat dnevno (glejte poglavji 4.2 in 4.4). 
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Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni 
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. 
 
4.9 Preveliko odmerjanje 
 
Simptomi 
Posamezni supraterapevtski peroralni odmerki eluksadolina do 1000 mg in posamezni intranazalni 
odmerki do 200 mg so bili v primerjavi s posameznim odmerkom 100 mg povezani z večjo incidenco 
neželenih učinkov, zlasti na prebavila in osrednje živčevje. Prevelik odmerek eluksadolina lahko 
povzroči simptome, ki so posledica pretiranih znanih farmakodinamičnih učinkov zdravila. 
 
Zdravljenje 
Pri akutnem prevelikem odmerjanju je treba bolnika skrbno opazovati in mu po potrebi nuditi 
standardno podporno zdravljenje. Razmisliti je treba o izpiranju želodca ali dajanju aktivnega oglja. 
Glede na delovanje eluksadolina na opioidne receptorje je treba razmisliti o uporabi opioidnega 
antagonista receptorjev mi z narkotičnim učinkom, kot je nalokson. Glede na kratek razpolovni čas 
naloksona bo morda potrebno večkratno dajanje. Pri dajanju naloksona je treba bolnika natančno 
opazovati, saj je vrnitev simptomov prevelikega odmerka lahko znak, da je potrebna še ena injekcija 
naloksona. 
 
 
5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 
 
5.1  Farmakodinamične lastnosti 
 
Farmakoterapevtska skupina: antiperistaltiki, oznaka ATC: A07DA06 
 
Mehanizem delovanja 
Eluksadolin je lokalno delujoč, mešan agonist opioidnih receptorjev mi (μOR) in antagonist opioidnih 
receptorjev delta (δOR). Eluksadolin je tudi agonist opioidnih receptorjev kapa (κOR). Afiniteta za 
vezavo (Ki) eluksadolina na humane receptorje μOR in δOR je 1,8 nM oziroma 430 nM. Afiniteta za 
vezavo (Ki) eluksadolina na humane receptorje κOR ni ugotovljena; vendar je Ki za κOR v malih 
možganih morskih prašičkov 55 nM. Pri živalih eluksadolin sodeluje z opioidnimi receptorji v 
črevesju. Eluksadolin je pokazal učinkovitost pri normalizaciji prehoda skozi prebavila in odvajanja 
blata na več živalskih modelih spremenjenega delovanja prebavil, povzročenega s stresom ali kot 
posledice vnetja prebavil. Eluksadolin ima zelo majhno peroralno biološko uporabnost in nima 
zaznavnih učinkov na osrednje živčevje, če se peroralno daje živalim v učinkovitih odmerkih. 
Eluksadolin tudi odpravi hiperalgezične odzive pri živalskem modelu akutne visceralne bolečine, ki je 
posledica kolitisa. 
 
Farmakodinamični učinki 
Glede na omejeno biološko uporabnost temelji farmakodinamična aktivnost eluksadolina zlasti na 
lokalnem delovanju v prebavilih. Pomanjkanje sistemskih farmakodinamičnih učinkov podpirajo tudi 
rezultati študije tveganja za peroralno zlorabo pri uporabnikih, ki rekreativno uporabljajo opioide, ki 
so pokazali, da peroralni odmerki do 1000 mg niso povzročili pomembne zožitve zenice ali ugajanja 
zdravila. V študiji tveganja za zlorabo z intranazalnimi odmerki eluksadolina 100 mg in 200 mg so 
bile sistemske koncentracije eluksadolina višje in so povzročile spremembe premera zenice, vendar so 
bile povezane z neugodjem pri uporabi zdravila. Pri bolnikih z IBS-D niso ugotovili nobenih znakov 
neželenih učinkov, ki bi nastali zaradi vpliva na osrednje živčevje. Skupaj ti rezultati kažejo, da pri 
uporabi zdravila v predpisanih terapevtskih odmerkih bolniki ne bodo doživeli pomembnih učinkov na 
osrednje živčevje ali neželenih učinkov, značilnih za zdravila, ki se zlorabljajo.  
 
Klinična učinkovitost in varnost 
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Učinkovitost in varnost eluksadolina pri bolnikih z IBS-D sta bili ugotovljeni v dveh randomiziranih, 
multicentričnih, multinacionalnih, dvojno slepih, s placebom nadzorovanih študijah (študiji 1 in 2). 
Skupno število 1282 bolnikov v študiji 1 (IBS-3001) in 1146 bolnikov v študiji 2 (IBS-3002) je 
dvakrat dnevno prejemalo zdravilo Truberzi 75 mg, Truberzi 100 mg ali placebo. V splošnem je bila 
povprečna starost bolnikov 45 let (razpon 18–80 let z 10 % bolnikov, starih najmanj 65 let) in med 
njimi je bilo 66 % žensk, 86 % belcev, 12 % temnopoltih ter 27 % Latinoameričanov. 
Vsi bolniki so ustrezali merilom Rome III za IBS in so morali izpolnjevati naslednja pogoja: 
•  povprečna ocena najhujše bolečine v trebuhu (WAP) v zadnjih 24 urah >3,0 na lestvici od 0 do 
10 v tednu pred randomizacijo; 
•  povprečna dnevna ocena konsistence blata (BSS) ≥5,5 in vsaj 5 dni z oceno BSS ≥5 na lestvici 
od 1 do 7 v tednu pred randomizacijo. 
•  povprečna ocena globalnih simptomov > 2,0 na lestvici 0–4 (0 ustreza odsotnosti simptomov, 1 
ustreza blagim simptomom, 2 zmernim simptomom, 3 hudim simptomom in 4 zelo hudim 
simptomom) v tednu pred randomizacijo. 
 
Prvih 26 tednov sta bili študiji enako zasnovani. Študija 1 (IBS-3001) se je še dodatnih 26 tednov 
nadaljevala kot dvojno slepa z namenom preučevanja dolgoročne varnosti (skupaj 52 tednov 
zdravljenja), temu pa je sledilo 2-tedensko spremljanje. Študija 2 (IBS-3002) je po končanem 
26-tedenskem obdobju zdravljenja vključevala še 4-tedensko enojno slepo odtegnitveno obdobje s 
placebom.  
 
Učinkovitost eluksadolina je bila ocenjena z analizo splošnega odziva, opredeljenega s sočasnim 
izboljšanjem dnevne ocene WAP za ≥ 30 % v primerjavi z izhodiščnim tedenskim povprečjem IN z 
zmanjšanjem ocene BSS na <5 na najmanj 50 % dni v določenem časovnem intervalu. Izboljšanja 
globalnih simptomov IBS so bila ocenjena na podlagi opazovanega dogodka ustreznega odziva z 
olajšanjem simptomov, opredeljenega kot dosega ustreznega olajšanja simptomov IBS na vsaj 50 % 
tednov, in na podlagi opazovanega dogodka odziva globalnih simptomov, opredeljenega z nično ali 
blago dnevno oceno globalnih simptomov na vsaj 50 % dni. Rezultati za opazovana dogodka so 
temeljili na zapisih v elektronskem dnevniku, ki so jih dnevno vnašali bolniki. 
Rezultati učinkovitosti za ≥ 50 % odzivnih dni (primarni sestavljeni opazovani dogodek) v 6 mesecih 
so v preglednici 2. V obeh študijah je bil delež bolnikov s sestavljenim odzivom na zdravilo Truberzi v 
odmerku 100 mg dvakrat dnevno statistično pomembno večji kot pri placebu. Delež bolnikov, ki so 
dosegli ustrezen odziv olajšanja simptomov, je bil statistično pomembno večji od placeba pri zdravilu 
Truberzi v odmerku 100 mg dvakrat dnevno v 6-mesečnem obdobju v obeh študijah. Delež bolnikov z 
odzivom globalnih simptomov je bil statistično pomembno večji od placeba za zdravilo Truberzi v 
odmerku 100 mg dvakrat dnevno v 6-mesečnem obdobju v študiji 2 in številčno večji od placeba v 
študiji 1. Razlik v učinkovitosti glede na spol ni bilo. 
 
Preglednica 2: Rezultati učinkovitosti v randomiziranih kliničnih študijah 
 Študija 1 (IBS 3001) Študija 2 (IBS 3002) 

  
Truberzi 
100 mg 
n=426 

Truberzi 
75 mg 
n=427 

Place
bo 
n=427 

Truberzi 
100 mg 
n=382 

Truberzi 
75 mg  
n=381 

Placeb
o 
n=382 

Sestavljeni odziv   
   

 

Deleži odzivnih bolnikov 29 % 23 % 19 % 33 % 30 % 20 % 
Vrednosti p < 0,001 0,112  < 0,001 0,001  
Odziv bolečin v trebuhu       
Deleži odzivnih bolnikov 47 % 45 % 43 % 50 % 48 % 45 % 
Vrednosti p 0,355 0,852  0,148 0,448  
Odziv BSS < 5       
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Deleži odzivnih bolnikov 34 % 28 % 24 % 40 % 34 % 24 % 
Vrednosti p 0,001 0,186  < 0,001 < 0,001  
Odziv z ustreznim 
olajšanjem simptomov       

Deleži odzivnih bolnikov 49,5 % 45,7 % 40,0 % 53,7 % 52,8 % 43,7 % 
Vrednosti p 0,005 0,097  0,006 0,013  
Odziv globalnih 
simptomov       

Deleži odzivnih bolnikov 34,7 % 35,1 % 28,8 % 43,2 % 45,1 % 34,3 % 
Vrednosti p 0,063 0,048  0,012 0,002  
 
Pri dnevnem sestavljenem odzivu se je eluksadolin začel razlikovati od placeba kmalu po začetku 
zdravljenja; učinek je bil največji po 4–6 tednih in se je ohranil v celotnem obdobju zdravljenja. Poleg 
tega je bil delež bolnikov, ki so dosegli sestavljeni odziv na eluksadolin v vsakem 4-tedenskem 
intervalu od 1. do 6. meseca, večji od placeba pri obeh odmerkih v obeh študijah faze 3, kar dokazuje, 
da se učinkovitost ohrani med nadaljevanjem zdravljenja z eluksadolinom. 
Pri zdravljenju z eluksadolinom so dosegli pomembno izboljšanje tudi bolniki, pri katerih pred 
vključitvijo v študijo simptomi IBS-D niso bili ustrezno nadzorovani z uporabo loperamida. 
Ko so zvišali prag za odziv bolečin v trebuhu na ≥ 40- ali ≥ 50-odstotno izboljšanje dnevnih najhujših 
bolečin v trebuhu glede na izhodišče, je bil delež odzivnih bolnikov za 6–7 % večji pri eluksadolinu v 
odmerku 100 mg dvakrat dnevno v primerjavi s placebom, kar je statistično pomembno (P ≤ 0,009) v 
kontekstu združenih (študija 1 in študija 2) podatkov. Bolniki, ki so prejemali eluksadolin, so poročali 
tudi o pomembnem zmanjšanju pogostosti odvajanja blata in napihnjenosti trebuha v primerjavi s 
placebom, kot je razvidno iz sprememb v primerjavi z izhodiščem v dnevnem odvajanju blata in oceni 
napihnjenosti v 12. in 26. tednu. Pri bolnikih, ki so prejemali eluksadolin, so poročali o pomembnih 
povečanjih števila dni brez nujnega odvajanja blata pri merilih ≥ 50 % dni in ≥ 75 % dni brez nujnega 
odvajanja blata. Eluksadolin tudi bistveno izboljša bolnikovo kakovost življenja, kar dokazuje 
sprememba od izhodiščnega rezultata pri vprašalniku IBS-QOL v 12. in 26. tednu. 
Med 4-tedenskim enojno slepim odtegnitvenim obdobjem v študiji 2 (IBS-3002) ni bilo znakov 
povratnega učinka na drisko ali bolečine v trebuhu. 
 
Pediatrična populacija 
Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom 
Truberzi za eno ali več podskupin pediatrične populacije z IBS-D (za podatke o uporabi pri pediatrični 
populaciji glejte poglavje 4.2). 
 
5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Sistemska izpostavljenost eluksadolinu po peroralni uporabi je majhna in skladna z njegovim lokalnim 
delovanjem v prebavilih. Med ponavljajočim se odmerjanjem dvakrat dnevno ima učinkovina linearno 
farmakokinetiko brez kopičenja. Srednji razpolovni čas izločanja iz plazme je 5 ur, z visoko 
variabilnostjo med posamezniki. Eluksadolin se v glavnem izloča nespremenjen prek žolčnega 
sistema, medtem ko imajo ledvice minimalno vlogo pri izločanju. Eluksadolin ne inducira/zavira 
glavnih encimov CYP, vendar ima potencial za deaktivacijo CYP3A4 na podlagi presnove. Je substrat 
in zaviralec jetrnega privzemnega prenašalca OATP1B1 ter substrat jetrnega izločevalnega prenašalca 
MRP2. Okvara jeter ali sočasna uporaba s ciklosporinom povzroči pomembno zvišanje plazemskih 
koncentracij eluksadolina. 
 
Absorpcija 
Absolutna biološka uporabnost eluksadolina ni ugotovljena, vendar je ocenjena na nizko zaradi 
omejene absorpcije in učinkov presnove prvega prehoda. Absorpcija eluksadolina na tešče je bila hitra, 
s srednjo vrednostjo Tmax 2 uri. Pri dajanju eluksadolina z zelo mastnim obrokom sta se pomembno 
zmanjšali vrednosti Cmax (50 %) in AUC (60 %), medtem ko vpliva na Tmax ni bilo. Po uporabi več 
peroralnih odmerkov dvakrat dnevno ni prišlo do kopičenja učinkovine. 
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Porazdelitev 
V populacijski farmakokinetični analizi je bil ocenjeni navidezni volumen porazdelitve eluksadolina 
27.100 l. Pri zdravih osebah se je eluksadolin zmerno (81 %) vezal na beljakovine v plazmi. 
 
Biotransformacija 
Eluksadolin se izloča zlasti z blatom kot neabsorbirana zdravilna učinkovina ali prek žolčnega sistema, 
medtem ko imajo ledvice minimalno vlogo pri izločanju. 
Študije in vitro so pokazale, da je bil eluksadolin stabilen v humanih hepatocitih ter jetrnih in 
črevesnih mikrosomih. Odkrili so samo en manjši in neaktiven presnovek eluksadolina – 
acilglukuronidni presnovek (M11), ki nastane z glukuronidacijo skupine metoksibenzojske kisline. Po 
peroralnem odmerku 1000 mg pri zdravih moških prostovoljcih so odkrili M11 v urinu, ne pa tudi v 
sistemskem krvnem obtoku.  
Eluksadolin obstaja pretežno kot (S,S)-diastereomer (> 99 %); in vivo je podvržen kiralni pretvorbi 
samo v majhni meri ali sploh ne. 
Eluksadolin ima majhen potencial za interakcije z drugimi zdravili glede na omejeno 
inhibicijo/indukcijo CYP in vitro in glede na to, da ni substrat encimov CYP pri klinično pomembnih 
koncentracijah. 
 
Zaviralci OATP1B1 
Eluksadolin je substrat jetrnega privzemnega prenašalca OATP1B1. Pri sočasni uporabi eluksadolina s 
ciklosporinom (zaviralcem OATP1B1) se je izpostavljenost eluksadolinu povečala za približno 5-krat 
(glejte poglavji 4.3 in 4.5).  
 
Zaviralci MRP2 
Eluksadolin je substrat jetrnega izločevalnega prenašalca MRP2. Sočasna uporaba eluksadolina s 
probenecidom (zaviralcem MRP2) je povzročila približno 1,4-kratno povečanje izpostavljenosti 
eluksadolinu. Prilagajanje odmerkov ni potrebno. 
 
Substrati OATP1B1 
Eluksadolin je zaviralec jetrnega privzemnega prenašalca OATP1B1. Pri sočasni uporabi eluksadolina 
z rosuvastatinom (substrat OATP1B1) je prišlo do 1,4-kratnega povečanja izpostavljenosti 
rosuvastatinu in glavnemu aktivnemu presnovku, N-desmetil rosuvastatinu, v primerjavi z uporabo 
samega rosuvastatina. Pri sočasni uporabi substratov OATP1B1 ni treba prilagoditi odmerkov. Vendar 
pa je potrebna previdnost pri bolnikih, ki prejemajo velike odmerke substratov OATP1B1 (glejte 
poglavje 4.5). 
 
Ocena interakcij med zdravili 
Študije in vitro kažejo, da eluksadolin pri klinično pomembnih koncentracijah ni niti induktor 
CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 in CYP3A4 niti zaviralec CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8 in CYP2D6. Rahlo je zavrl CYP2E1 (50 % zaviralne koncentracije 
[IC50] za približno 20 µM [11 µg/ml]), čeprav ni pričakovati, da bo to povzročilo kakršne koli klinično 
pomembne interakcije.  
Študije in vitro na človeških jetrnih mikrosomih so pokazale, da eluksadolin ni neposreden zaviralec 
CYP3A4 pri klinično pomembnih koncentracijah [IC50 = 450 µM], pri človeških jetrnih mikrosomih 
pa je od presnove odvisen zaviralec CYP3A4 s kinact = 0,1 min-1 in K-I = 450 µM (256 µg/ml). Vendar 
pa v klinični študiji, izvedeni pri zdravih osebah, uporaba 100 mg eluksadolina en teden dvakrat 
dnevno, z enim peroralnim odmerkom 4 mg midazolama, ni povzročila spremembe Cmax midazolama, 
je pa privedla do rahlega zmanjšanja AUC (približno 10 %). Cmax in AUC za presnovek 1-hidroksi-
midazolam sta se povečala za približno 14 % in 7 %, kar kaže na to, da je eluksadolin lahko blag 
induktor CYP3A4 in da lahko zmanjša izpostavljenost sočasno uporabljenim substratom CYP3A4 
(glejte poglavje 4.5). 
Študije in vitro so pokazale, da je eluksadolin substrat in zaviralec jetrnega privzemnega prenašalca 
OATP1B1, substrat jetrnega izločevalnega prenašalca MRP2 in ni substrat ali zaviralec prenašalcev 
P-gp in BCRP. 
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Izločanje 
Po enkratnem peroralnem odmerku 300 mg [14C]-eluksadolina pri zdravih moških se je 82,2 % 
celotnega odmerka [14C]-eluksadolina izločilo v blatu v 336 urah in manj kot 1 % v urinu v 192 urah. 
 
Posebne skupine bolnikov 
Spol, starost in etnična pripadnost 
Glede na lokalno delovanje eluksadolina v prebavilih, nizko vrednost Foral in pomanjkljivo presnovo so 
se prospektivne klinične študije glede razlik v starosti, indeksu telesne mase (ITM), narodnosti in 
spolu zdele nepotrebne. Farmakokinetični podatki o zdravih prostovoljcih, združeni iz študij faze 1 
(z uporabo posameznega peroralnega odmerka 100 mg) ter analizirani glede morebitnih razlik glede na 
spol, starost, raso in ITM, niso pokazali pomembnih razlik. 
 
Okvara ledvic 
Pri udeležencih s končno fazo ledvične odpovedi (ESRD), ki se še niso zdravili z dializo, je bila 
vrednost plazemske koncentracije eluksadolina Cmax 2,2-krat in vrednost AUC0-t 4,2-krat višja v 
primerjavi z ujemajočimi se, zdravimi udeleženci. Nespremenjeni eluksadolin, izločen v urinu, je 
znašal 0,01 % pri udeležencih s končno fazo ledvične odpovedi (ESRD) in 0,05 % pri zdravih 
udeležencih. Čeprav je bila izpostavljenost eluksadolinu bistveno večja pri udeležencih s končno fazo 
ledvične odpovedi (ESRD), ki se še niso zdravili z dializo, v primerjavi z ujemajočimi se, zdravimi 
udeleženci z normalnim delovanjem ledvic, ni verjetno, da bi bilo tako povečanje klinično pomembno, 
saj je bilo geometrično povprečje Cmax  in AUC0-t pri udeležencih s končno fazo ledvične odpovedi 
(ESRD) v enakem razponu kot pri zdravih prostovoljcih v številnih obširnejših študijah. 
 
Okvara jeter 
Pri bolnikih z okvaro jeter je navidezni očistek eluksadolina izrazito zmanjšan in razpolovni čas 
podaljšan (glejte poglavji 4.3 in 4.4). Po enkratnem peroralnem odmerku 100 mg pri osebah z 
različnimi stopnjami okvare jeter in pri zdravih osebah so bile plazemske koncentracije eluksadolina 
v povprečju za 6-krat, 4-krat in 16-krat povišane pri osebah z blago, zmerno in hudo okvaro jeter 
(razredi Child Pugh A, B, C), medtem ko je bil razpolovni čas za 3- do 5-krat daljši (glejte poglavji 4.3 
in 4.4). 
 
Haplotipi, povezani s slabim delovanjem prenašalca OATP1B1 
Plazemske koncentracije pri bolnikih z gensko nagnjenostjo k slabemu delovanju prenašalca 
OATP1B1 so zvišane in pri teh bolnikih se lahko pričakuje več neželenih učinkov, zlasti učinkov na 
prebavila in osrednje živčevje (glejte poglavje 4.4). 
 
5.3 Predklinični podatki o varnosti 
 
Predklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih 
odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala, vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja 
ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Pri podganah se je eluksadolin izločal z mlekom približno 
sorazmerno z odmerkom, pri čemer so bile najvišje koncentracije nižje od koncentracij v plazmi.  
 
 
6. FARMACEVTSKI PODATKI 
 
6.1 Seznam pomožnih snovi 
 
silicificirana mikrokristalna celuloza (E460), 
koloidni brezvodni silicijev dioksid (E551), 
krospovidon tipa B (E1202), 
manitol (E421), 
magnezijev stearat (E572), 
polivinilalkohol (E1203), 
titanov dioksid (E171), 
makrogol 3350 (E1521), 



Zdravilo nima več dovoljenja za promet

13 

smukec (E553b), 
rumeni železov oksid (E172), 
rdeči železov oksid (E172). 
 
6.2 Inkompatibilnosti 
 
Navedba smiselno ni potrebna.  
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
2 leti 
 
6.4 Posebna navodila za shranjevanje 
 
Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 
 
Pretisni omot iz PCTFE/PVC/Al vsebuje 14 filmsko obloženih tablet. Pakiranja po 28,56 ter velika 
pakiranja s 168 (3 pakiranja po 56) filmsko obloženih tablet. 
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 
 
6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje  
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
 
7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM  
 
EU/1/16/1126/001-006  
 
 
9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 
 
Datum prve odobritve: 19. september 2016 
 
 
10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 
 
{MM/LLLL} 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 
http://www.ema.europa.eu. 
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A. IZDELOVALEC ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ 

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje serij 

Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Nemčija  

 
B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek 
glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.2). 
 

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM  

• Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)  
 
Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so 
določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) 
Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu 
o zdravilih. 
 

D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO 
ZDRAVILA 

• Načrt za obvladovanje tveganj (RMP) 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in 
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z 
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP. 
 
Posodobljen RMP je treba predložiti: 

• na zahtevo Evropske agencije za zdravila; 
• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med 
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben 
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja). 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
škatla – 75 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 75 mg filmsko obložene tablete  
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 75 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
28 tablet 
56 tablet 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/001 56 filmsko obloženih tablet 
EU/1/16/1126/002 28 filmsko obloženih tablet 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18.  EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
ZUNANJA OZNAČBA (Z MODRIM OKENCEM - SAMO VELIKO PAKIRANJE) – 75 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 75 mg filmsko obložene tablete  
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 75 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
Veliko pakiranje: 168 tablet (3 pakiranja po 56)  
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/005 168 filmsko obloženih tablet (3 pakiranja po 56) 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18.  EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
NOTRANJA ŠKATLA (BREZ MODREGA OKENCA - SAMO VELIKO PAKIRANJE) – 
75 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 75 mg filmsko obložene tablete  
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 75 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
56 tablet. Del velikega pakiranja; ne sme se prodajati ločeno. 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/005 168 filmsko obloženih tablet (3 pakiranja po 56) 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 75 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18.  EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
škatla – 100 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 100 mg filmsko obložene tablete 
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 100 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
28 tablet 
56 tablet 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/003 56 filmsko obloženih tablet 
EU/1/16/1126/004 28 filmsko obloženih tablet 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
ZUNANJA OZNAČBA (Z MODRIM OKENCEM - SAMO VELIKO PAKIRANJE) – 100 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 100 mg filmsko obložene tablete 
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 100 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
Veliko pakiranje: 168 tablet (3 pakiranja po 56). 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/006 168 filmsko obloženih tablet (3 pakiranja po 56) 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  



Zdravilo nima več dovoljenja za promet

28 

 
PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 
 
NOTRANJA ŠKATLA (BREZ MODREGA OKENCA - SAMO VELIKO PAKIRANJE) – 
100 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 100 mg filmsko obložene tablete 
eluksadolin  
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN 
 
Ena tableta vsebuje 100 mg eluksadolina. 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
filmsko obložene tablete 
56 tablet. Del velikega pakiranja; ne sme se prodajati ločeno 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
peroralna uporaba 
 
 
6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 

POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
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11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
 
12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET  
 
EU/1/16/1126/006 168 filmsko obloženih tablet (3 pakiranja po 56) 
 
 
 
13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
TRUBERZI 100 mg 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka}  
SN: {številka} 
NN: {številka}  
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI 
DVOJNEM TRAKU 
 
PRETISNI OMOT – 75 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 75 mg filmsko obložene tablete  
eluksadolin  
 
 
2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
 
 
3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
4. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
5. DRUGI PODATKI 
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI 
DVOJNEM TRAKU 
 
PRETISNI OMOT – 100 mg 
 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
TRUBERZI 100 mg filmsko obložene tablete  
eluksadolin  
 
 
2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
 
 
3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA 
 
EXP: 
 
 
4. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot: 
 
 
5. DRUGI PODATKI 
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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Navodilo za uporabo 
 

Truberzi 75 mg filmsko obložene tablete 
eluksadolin 

 
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 

o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o 
neželenih učinkih. 

 
Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke! 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.  
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.  
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte 

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte 
poglavje 4. 

 
Kaj vsebuje navodilo 
 
1. Kaj je zdravilo Truberzi in za kaj ga uporabljamo  
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Truberzi  
3. Kako jemati zdravilo Truberzi  
4. Možni neželeni učinki  
5. Shranjevanje zdravila Truberzi  
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
 
1. Kaj je zdravilo Truberzi in za kaj ga uporabljamo 
 
Truberzi je zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino eluksadolin. Uporablja se za zdravljenje 
sindroma razdražljivega črevesa (»IBS«) z drisko (»IBS-D«) pri odraslih. 
 
IBS je pogosta črevesna bolezen. Glavni simptomi IBS-D vključujejo: 
- bolečine v trebuhu; 
- neprijeten občutek v trebuhu;  
- drisko; 
- nujno odvajanje blata. 
 
Zdravilo Truberzi deluje na površini črevesa za obnovitev njegovega normalnega delovanja ter zavira 
bolečino in neprijeten občutek pri bolnikih s sindromom IBS-D. 
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Truberzi  
 
Ne jemljite zdravila Truberzi: 
- če ste alergični na eluksadolin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6); 
- če imate ali ste imeli pankreatitis (vnetje trebušne slinavke); 
- če ste se rodili brez žolčnika ali če so vam ga kirurško odstranili; 
- če imate ali ste imeli težave z zlorabo alkohola, odvisnostjo od alkohola ali če uživate alkohol; 
- če imate ali ste imeli kakršnokoli zaporo v žolčniku, žolčevodu ali trebušni slinavki (kot so 

žolčni kamni, tumor, divertikel dvanajstnika); 
- če imate ali ste imeli bolezen ali nepravilno delovanje Oddijevega sfinktra (majhna krožna 

mišica v zgornjem delu trebuha, ki nadzira pretok žolča in sokov trebušne slinavke v zgornji del 
črevesja); 
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- če imate bolezen jeter z zmanjšanim delovanjem jeter;  
- če ste bili dalj časa zaprti ali če je zaprtost glavni simptom vašega sindroma razdražljivega 

črevesa (kar se imenuje »sindrom razdražljivega črevesa z zaprtostjo« [IBS-C]);  
- če imate ali obstaja možnost, da imate zaporo v črevesju; 
- če jemljete zdravila, ki lahko povečajo raven koncentracije eluksadolina v krvi (t. i. zaviralci 

OATP1B1, npr. ciklosporin). 
 
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če niste prepričani, ali kar koli od naštetega velja za vas.  
 
Opozorila in previdnostni ukrepi  
Prenehajte jemati zdravilo Truberzi in takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pri vas med jemanjem 
tega zdravila pojavi kar koli od naslednjega: 
- nova ali poslabšana bolečina v trebuhu, s siljenjem na bruhanje in bruhanjem ali brez njiju; 

• bolečina lahko nastopi kmalu po začetku jemanja zdravila Truberzi. Morda boste čutili 
bolečino na desni strani trebuha ali v zgornjem delu trebuha, tik pod rebri. Čutite lahko, da 
se bolečina premika v hrbet in rame; 

• ti simptomi so občasni in lahko kažejo na težave s trebušno slinavko ali žolčevodom 
(tj. vnetje trebušne slinavke ali spazem Oddijevega sfinktra); 
o tveganje za razvoj težav s trebušno slinavko ali sistemom žolčevoda je lahko večje, če 

uživate preveč alkohola,  
o spazem Oddijevega sfinktra navadno izgine ob prenehanju jemanja zdravila Truberzi; 

- huda zaprtost. 
 
Obvestite svojega zdravnika o naslednjem: 
- koliko alkohola popijete (na primer dnevno število pijač); 
- če imate kakršne koli učinke, kot sta omotica in zaspanost. 
 
Če ste stari 65 let ali več, bodite še posebej previdni, saj ste v večji nevarnosti za nekatere neželene 
učinke (glejte poglavje 4). 
 
Otroci in mladostniki 
Zdravilo Truberzi se ne sme dajati otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let, saj ni na voljo 
podatkov o njegovi uporabi v tej starostni skupini. 
 
Druga zdravila in zdravilo Truberzi 
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo. 
 
Izogibajte se pogosti uporabi loperamida (zdravilo za zdravljenje driske), če jemljete zdravilo 
Truberzi, ker bi se lahko zvečalo tveganje za zaprtost. Izogibajte se jemanju zdravila Truberzi s 
katerimkoli drugim zdravilom, ki bi lahko povzročilo zaprtost, kot so opioidi (npr. fentanil [za lajšanje 
bolečine]) ali antiholinergiki (npr. atropin [ki se poleg drugih indikacij uporabljajo za zdravljenje 
bolezni srca]). 
 
Nekatera zdravila lahko zvišajo koncentracijo zdravila Truberzi v krvi. Med temi zdravili so lahko: 
- ciklosporin (imunosupresiv, ki se uporablja za zmanjšanje vnetja);  
- gemfibrozil (uporablja se za zniževanje ravni lipidov); 
- atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir (protiretrovirusna zdravila za zdravljenje 
okužbe z virusom HIV); 
- rifampicin (antibiotik za zdravljenje okužb).  
Zdravila Truberzi ne jemljite sočasno z nobenim od zgoraj naštetih zdravil. 
 
Zdravilo Truberzi lahko zviša krvno koncentracijo nekaterih drugih zdravil. Med temi zdravili so 
lahko: 
- rosuvastatin (statin, ki se uporablja za zdravljenje visoke ravni holesterola ter za preprečevanje 
bolezni srca in ožilja); 
- valsartan in olmesartan (uporabljata se za zdravljenje visokega krvnega tlaka); 
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Zdravilo Truberzi lahko zniža krvno koncentracijo nekaterih drugih zdravil. Med temi zdravili so 
lahko: 
- eritromicin (uporablja se za zdravljenje okužb); 
- midazolam (zdravilo za pomirjanje, ki ga prejmete npr. med opravljanjem endoskopskih preiskav); 
- nifedipin (uporablja se za zdravljenje visokega krvnega tlaka); 
- alfentanil, fentanil (opioidna analgetika, ki se uporabljata za lajšanje bolečin); 
- dihidroergotamin, ergotamin (zdravili za zdravljenje migrene); 
- pimozid (uporablja se za zdravljenje duševnih bolezni); 
- kinidin (uporablja se za zdravljenje bolezni srca);  
- sirolimus, takrolimus (imunosupresiva, ki se uporabljata za nadzor imunskega odziva telesa). 
Če kaj od naštetega velja za vas, pred jemanjem zdravila Truberzi obvestite svojega zdravnika ali 
farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
Nosečnost in dojenje 
Nosečnice ali doječe matere ne smejo jemati zdravila Truberzi. Če ste noseči ali dojite, menite, da bi 
lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni verjetno, da bo zdravilo Truberzi vplivalo na vašo sposobnost vožnje in upravljanja orodja ali 
strojev. Vendar se lahko med jemanjem zdravila Truberzi pojavijo neželeni učinki, kot sta zaspanost in 
omotica, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji. Med jemanjem tega 
zdravila ne vozite in ne upravljajte strojev, dokler ne veste, kako zdravilo vpliva na vas. 
 
 
3. Kako jemati zdravilo Truberzi 
 
Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z 
zdravnikom. 
 
Običajni priporočeni odmerek je ena 100 mg tableta dvakrat dnevno. 
Zdravnik vam bo morda predpisal manjši odmerek, po eno 75 mg tableto dvakrat dnevno, če:  
- ste stari 65 let ali več; 
- ne prenašate 100 mg odmerka. 
Tablete je treba pogoltniti s hrano, zjutraj in zvečer. 
  
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Truberzi, kot bi smeli 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Truberzi, kot bi smeli, obvestite svojega zdravnika ali poiščite 
nujno zdravniško pomoč. 
 
Če ste pozabili vzeti zdravilo Truberzi 
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Vzemite naslednji odmerek ob 
naslednjem načrtovanem času in nadaljujte kot ponavadi. 
 
Če ste prenehali jemati zdravilo Truberzi 
Zdravila Truberzi ne prenehajte jemati, ne da bi se posvetovali z zdravnikom, saj se lahko vaši 
simptomi poslabšajo. 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Nekateri neželeni učinki so lahko resni 
Če se med jemanjem zdravila Truberzi pojavi ali poslabša bolečina v trebuhu, s siljenjem na bruhanje 
in bruhanjem ali brez njiju, prenehajte jemati zdravilo Truberzi in takoj poiščite zdravniško pomoč. Ti 
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simptomi so občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 ljudi) in lahko kažejo na težave s trebušno 
slinavko ali žolčevodom (npr. vnetje trebušne slinavke ali spazem Oddijevega sfinktra).  
 
Pri nekaterih osebah je po jemanju enega ali dveh odmerkov zdravila Truberzi prišlo do resnih 
alergijskih reakcij. Takoj prenehajte jemati zdravilo Truberzi in poiščite zdravniško pomoč, če imate 
znake ali simptome alergijske reakcije, kar vključuje: 
- oteklino obraza, ustnic, ust, jezika in/ali žrela; 
- težko dihanje ali druge težave z dihanjem; 
- bolečino ali stiskanje v prsnem košu; 
- srbenje; 
- izpuščaj; 
- koprivnico. 
 
Po jemanju zdravila Truberzi je prišlo do hudega zaprtja, ki lahko vodi v hospitalizacijo. Takoj 
prenehajte jemati zdravilo Truberzi in se posvetujte s svojim zdravnikom, če imate med jemanjem 
zdravila Truberzi hudo zaprtje. Izogibajte se sočasni uporabi zdravila Truberzi z zdravili, ki lahko 
povzročijo zaprtost (glejte poglavje 2: Druga zdravila in zdravilo Truberzi). 
 
Drugi neželeni učinki so lahko: 
Pogosti: pojavijo se pri največ 1 od 10 bolnikov 
- omotica; 
- zaspanost; 
- zaprtost; 
- siljenje na bruhanje (navzea); 
- bolečine v trebuhu;  
- bruhanje; 
- napenjanje (vetrovi); 
- občutek napihnjenosti;  
- zgaga ali refluks kisline;  
- izpuščaj; 
- nenormalni rezultati krvnih testov (zvišane ravni nekaterih jetrnih encimov). 
 
Poročanje o neželenih učinkih 
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih 
lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko 
poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 
 
 
5. Shranjevanje zdravila Truberzi 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem 
omotu in škatli poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega 
meseca. 
 
Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
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Kaj vsebuje zdravilo Truberzi  
- Učinkovina je eluksadolin. Ena tableta vsebuje 75 mg eluksadolina. 
- Druge sestavine zdravila so: 

• jedro tablete: silicificirana mikrokristalna celuloza (E460), koloidni brezvodni silicijev 
dioksid (E551), krospovidon tipa B (E1202), manitol (E421) in magnezijev stearat 
(E572); 

• filmska obloga: polivinilalkohol (E1203), titanov dioksid (E171), makrogol 3350 
(E1521), smukec (E553b), rumeni železov oksid (E172) in rdeči železov oksid (E172). 

 
Izgled zdravila Truberzi in vsebina pakiranja 
Filmsko obložene tablete so bledo rumene do svetlo rjave barve, v obliki modificirane kapsule, z 
vtisnjeno oznako »FX75« na eni strani.  
Tablete so pakirane v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Al. Zdravilo Truberzi je na voljo v pakiranjih, 
ki vsebujejo po 28 ali 56 filmsko obloženih tablet, in v velikih pakiranjih s 168 filmsko obloženimi 
tabletami, ki vsebujejo 3 škatle po 56 filmsko obloženih tablet. 
 
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
Izdelovalec 
Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Nemčija 
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Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom: 
 
België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg/Nederland 
Allergan n.v 
Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24 
 

Ireland/Malta 
Allergan Pharmaceuticals International  
Limited 
Tel: +1800 931 787 (IE) 
+ 356 27780331 (MT) 
 

Česká republika 
Allergan CZ s.r.o. 
Tel: +420 800 188 818 

Latvija/Lietuva/Eesti 
Allergan Baltics UAB  
Tel: + 371 676 60 831 (LV);  
+ 37 052 072 777 (LT);  
+ 37 2634 6109 (ET) 
 

Deutschland 
Allergan GmbH  
Tel: + 49 69 92038-1050 
 

Magyarország 
Allergan Hungary Kft.  
Tel.: +36 80 100 101 
 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige 
Allergan Norden AB 
Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);  
+ 47 80 01 04 97 (NO);  
+ 358 800 115 003 (FI);  
+ 46 8 594 100 00 (SE) 
 

Österreich 
Pharm-Allergan GmbH  
Tel: +43 1 99460 6355 
 

Ελλάδα/ Κύπρος 
Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.  
Τηλ: +30 210 74 73 300 
 

Polska 
Allergan Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 256 3700 
 

España 
Allergan S.A. 
Tel: + 34 91 807 6130 
 

Portugal 
Profarin Lda 
Tel: + 351214253242 
 

France 
Allergan France SAS  
Tél: +33 (0)1 49 07 83 00 
 

România 
Allergan S.R.L. 
Tel: +40 21 301 53 02 
 

Hrvatska 
Ewopharma d.o.o.  
Tel: +385 1 6646 563 
 

Slovenija 
Ewopharma d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 590 848 40 
 

България 
Алерган България ЕООД  
Тел.: +359 (0) 800 20 280 
 

Slovenská republika 
Allergan SK s.r.o. 
Tel: +421 800 221 223 
 

 Ísland 
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. 
Sími: +354 550 3300 
 

United Kingdom 
Allergan Ltd 
Tel: + 44 (0) 1628 494026 

Italia 
Allergan S.p.A 
Tel: + 39 06 509 562 90 
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Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne  
 
Drugi viri informacij 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila: 
http://www.ema.europa.eu. 
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Navodilo za uporabo 
 

Truberzi 100 mg filmsko obložene tablete 
eluksadolin 

 
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije 

o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem 
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o 
neželenih učinkih. 

 
Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 
podatke! 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.  
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.  
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte 

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte 
poglavje 4. 

 
Kaj vsebuje navodilo 
 
1. Kaj je zdravilo Truberzi in za kaj ga uporabljamo  
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Truberzi  
3. Kako jemati zdravilo Truberzi  
4. Možni neželeni učinki  
5. Shranjevanje zdravila Truberzi  
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
 
1. Kaj je zdravilo Truberzi in za kaj ga uporabljamo 
 
Truberzi je zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino eluksadolin. Uporablja se za zdravljenje 
sindroma razdražljivega črevesa (»IBS«) z drisko (»IBS-D«) pri odraslih. 
 
IBS je pogosta črevesna bolezen. Glavni simptomi IBS-D vključujejo: 
- bolečine v trebuhu; 
- neprijeten občutek v trebuhu;  
- drisko; 
- nujno odvajanje blata. 
 
Zdravilo Truberzi deluje na površini črevesa za obnovitev njegovega normalnega delovanja ter zavira 
bolečino in neprijeten občutek pri bolnikih s sindromom IBS-D. 
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Truberzi  
 
Ne jemljite zdravila Truberzi: 
- če ste alergični na eluksadolin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6); 
- če imate ali ste imeli pankreatitis (vnetje trebušne slinavke); 
- če ste se rodili brez žolčnika ali če so vam ga kirurško odstranili; 
- če imate ali ste imeli težave z zlorabo alkohola, odvisnostjo od alkohola ali če uživate alkohol; 
- če imate ali ste imeli kakršnokoli zaporo v žolčniku, žolčevodu ali trebušni slinavki (kot so 

žolčni kamni, tumor, divertikel dvanajstnika); 
- če imate ali ste imeli bolezen ali nepravilno delovanje Oddijevega sfinktra (majhna krožna 

mišica v zgornjem delu trebuha, ki nadzira pretok žolča in sokov trebušne slinavke v zgornji del 
črevesja); 
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- če imate bolezen jeter z zmanjšanim delovanjem jeter;  
- če ste bili dalj časa zaprti ali če je zaprtost glavni simptom vašega sindroma razdražljivega 

črevesa (kar se imenuje »sindrom razdražljivega črevesa z zaprtostjo« [IBS-C]);  
- če imate ali obstaja možnost, da imate zaporo v črevesju; 
- če jemljete zdravila, ki lahko povečajo raven koncentracije eluksadolina v krvi (t. i. zaviralci 

OATP1B1, npr. ciklosporin). 
 
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če niste prepričani, ali kar koli od naštetega velja za vas.  
 
Opozorila in previdnostni ukrepi  
Prenehajte jemati zdravilo Truberzi in takoj poiščite zdravniško pomoč, če se pri vas med jemanjem 
tega zdravila pojavi kar koli od naslednjega: 
- nova ali poslabšana bolečina v trebuhu, s siljenjem na bruhanje in bruhanjem ali brez njiju; 

• bolečina lahko nastopi kmalu po začetku jemanja zdravila Truberzi. Morda boste čutili 
bolečino na desni strani trebuha ali v zgornjem delu trebuha, tik pod rebri. Čutite lahko, da 
se bolečina premika v hrbet in rame; 

• ti simptomi so občasni in lahko kažejo na težave s trebušno slinavko ali žolčevodom 
(tj. vnetje trebušne slinavke ali spazem Oddijevega sfinktra); 
o tveganje za razvoj težav s trebušno slinavko ali sistemom žolčevoda je lahko večje, če 

uživate preveč alkohola,  
o spazem Oddijevega sfinktra navadno izgine ob prenehanju jemanja zdravila Truberzi; 

- huda zaprtost. 
 
Obvestite svojega zdravnika o naslednjem: 
- koliko alkohola popijete (na primer dnevno število pijač); 
- če imate kakršne koli učinke, kot sta omotica in zaspanost. 
 
Če ste stari 65 let ali več, bodite še posebej previdni, saj ste v večji nevarnosti za nekatere neželene 
učinke (glejte poglavje 4). 
 
Otroci in mladostniki 
Zdravilo Truberzi se ne sme dajati otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let, saj ni na voljo 
podatkov o njegovi uporabi v tej starostni skupini. 
 
Druga zdravila in zdravilo Truberzi 
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 
jemati katero koli drugo zdravilo. 
 
Izogibajte se pogosti uporabi loperamida (zdravilo za zdravljenje driske), če jemljete zdravilo 
Truberzi, ker bi se lahko zvečalo tveganje za zaprtost. Izogibajte se jemanju zdravila Truberzi s 
katerimkoli drugim zdravilom, ki bi lahko povzročilo zaprtost, kot so opioidi (npr. fentanil [za lajšanje 
bolečine]) ali antiholinergiki (npr. atropin [ki se poleg drugih indikacij uporabljajo za zdravljenje 
bolezni srca]). 
 
Nekatera zdravila lahko zvišajo koncentracijo zdravila Truberzi v krvi. Med temi zdravili so lahko: 
- ciklosporin (imunosupresiv, ki se uporablja za zmanjšanje vnetja);  
- gemfibrozil (uporablja se za zniževanje ravni lipidov); 
- atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir (protiretrovirusna zdravila za zdravljenje 
okužbe z virusom HIV); 
- rifampicin (antibiotik za zdravljenje okužb).  
Zdravila Truberzi ne jemljite sočasno z nobenim od zgoraj naštetih zdravil. 
 
Zdravilo Truberzi lahko zviša krvno koncentracijo nekaterih drugih zdravil. Med temi zdravili so 
lahko: 
- rosuvastatin (statin, ki se uporablja za zdravljenje visoke ravni holesterola ter za preprečevanje 
bolezni srca in ožilja); 
- valsartan in olmesartan (uporabljata se za zdravljenje visokega krvnega tlaka); 
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Zdravilo Truberzi lahko zniža krvno koncentracijo nekaterih drugih zdravil. Med temi zdravili so 
lahko: 
- eritromicin (uporablja se za zdravljenje okužb); 
- midazolam (zdravilo za pomiranje, ga prejmete npr. med opravljanjem endoskopskih preiskav); 
- nifedipin (uporablja se za zdravljenje visokega krvnega tlaka); 
- alfentanil, fentanil (opioidna analgetika, ki se uporabljata za lajšanje bolečin); 
- dihidroergotamin, ergotamin (zdravila za zdravljenje migrene); 
- pimozid (uporablja se za zdravljenje duševnih bolezni); 
- kinidin (uporablja se za zdravljenje bolezni srca);  
- sirolimus, takrolimus (imunosupresiva, ki se uporabljata za nadzor imunskega odziva telesa). 
Če kaj od naštetega velja za vas, pred jemanjem zdravila Truberzi obvestite svojega zdravnika ali 
farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
Nosečnost in dojenje 
Nosečnice ali doječe matere ne smejo jemati zdravila Truberzi. Če ste noseči ali dojite, menite, da bi 
lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni verjetno, da bo zdravilo Truberzi vplivalo na vašo sposobnost vožnje in upravljanja orodja ali 
strojev. Vendar se lahko med jemanjem zdravila Truberzi pojavijo neželeni učinki, kot sta zaspanost in 
omotica, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji. Med jemanjem tega 
zdravila ne vozite in ne upravljajte strojev, dokler ne veste, kako zdravilo vpliva na vas. 
 
 
3. Kako jemati zdravilo Truberzi 
 
Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z 
zdravnikom. 
 
Običajni priporočeni odmerek je ena 100 mg tableta dvakrat dnevno. 
Tablete je treba pogoltniti s hrano, zjutraj in zvečer. 
 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Truberzi, kot bi smeli 
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Truberzi, kot bi smeli, obvestite svojega zdravnika ali poiščite 
nujno zdravniško pomoč. 
 
Če ste pozabili vzeti zdravilo Truberzi 
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Vzemite naslednji odmerek ob 
naslednjem načrtovanem času in nadaljujte kot ponavadi. 
 
Če ste prenehali jemati zdravilo Truberzi 
Zdravila Truberzi ne prenehajte jemati, ne da bi se posvetovali z zdravnikom, saj se lahko vaši 
simptomi poslabšajo. 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Nekateri neželeni učinki so lahko resni 
Če se med jemanjem zdravila Truberzi pojavi ali poslabša bolečina v trebuhu, s siljenjem na bruhanje 
in bruhanjem ali brez njiju, prenehajte jemati zdravilo Truberzi in takoj poiščite zdravniško pomoč. Ti 
simptomi so občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 ljudi) in lahko kažejo na težave s trebušno 
slinavko ali žolčevodom (npr. vnetje trebušne slinavke ali spazem Oddijevega sfinktra). 
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Pri nekaterih osebah je po jemanju enega ali dveh odmerkov zdravila Truberzi prišlo do resnih 
alergijskih reakcij. Takoj prenehajte jemati zdravilo Truberzi in poiščite zdravniško pomoč, če imate 
znake ali simptome alergijske reakcije, kar vključuje: 
- oteklino obraza, ustnic, ust, jezika in/ali žrela; 
- težko dihanje ali druge težave z dihanjem; 
- bolečino ali stiskanje v prsnem košu; 
- srbenje; 
- izpuščaj; 
- koprivnico. 
 
Po jemanju zdravila Truberzi je prišlo do hudega zaprtja, ki lahko vodi v hospitalizacijo. Takoj 
prenehajte jemati zdravilo Truberzi in se posvetujte s svojim zdravnikom, če imate med jemanjem 
zdravila Truberzi hudo zaprtje. Izogibajte se sočasni uporabi zdravila Truberzi z zdravili, ki lahko 
povzročijo zaprtost (glejte poglavje 2: Druga zdravila in zdravilo Truberzi). 
 
Drugi neželeni učinki so lahko: 
Pogosti: pojavijo se pri največ 1 od 10 bolnikov 
- omotica; 
- zaspanost; 
- zaprtost; 
- siljenje na bruhanje (navzea); 
- bolečine v trebuhu;  
- bruhanje; 
- napenjanje (vetrovi); 
- občutek napihnjenosti;  
- zgaga ali refluks kisline;  
- izpuščaj; 
- nenormalni rezultati krvnih testov (zvišane ravni nekaterih jetrnih encimov). 
 
Poročanje o neželenih učinkih 
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih 
lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko 
poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 
 
 
5. Shranjevanje zdravila Truberzi 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem 
omotu in škatli poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega 
meseca. 
 
Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 
 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Truberzi  
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- Učinkovina je eluksadolin. Ena tableta vsebuje 100 mg eluksadolina. 
- Druge sestavine zdravila so: 

• jedro tablete: silicificirana mikrokristalna celuloza (E460), koloidni brezvodni silicijev 
dioksid (E551), krospovidon tipa B (E1202), manitol (E421) in magnezijev stearat 
(E572); 

• filmska obloga: polivinilalkohol (E1203), titanov dioksid (E171), makrogol 3350 
(E1521), smukec (E553b), rumeni železov oksid (E172) in rdeči železov oksid (E172). 

 
Izgled zdravila Truberzi in vsebina pakiranja 
Filmsko obložene tablete so rožnato oranžne do breskove barve, v obliki modificirane kapsule, z 
vtisnjeno oznako »FX100« na eni strani.  
Tablete so pakirane v pretisnih omotih iz PCTFE/PVC/Al. Zdravilo Truberzi je na voljo v pakiranjih, 
ki vsebujejo po 28 ali 56 filmsko obloženih tablet, in v velikih pakiranjih s 168 filmsko obloženimi 
tabletami, ki vsebujejo 3 škatle po 56 filmsko obloženih tablet. 
 
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.  
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
Allergan Pharmaceuticals International Limited  
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, D17 E400, 
Irska 
 
Izdelovalec 
Warner Chilcott Deutschland GmbH 
Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,  
64331 Weiterstadt,  
Nemčija 
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Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika 
dovoljenja za promet z zdravilom: 
 
België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg/Nederland 
Allergan n.v 
Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24 
 

Ireland/Malta 
Allergan Pharmaceuticals International  
Limited 
Tel: +1800 931 787 (IE) 
+ 356 27780331 (MT) 
 

Česká republika 
Allergan CZ s.r.o. 
Tel: +420 800 188 818 

Latvija/Lietuva/Eesti 
Allergan Baltics UAB  
Tel: + 371 676 60 831 (LV);  
+ 37 052 072 777 (LT);  
+ 37 2634 6109 (ET) 
 

Deutschland 
Allergan GmbH  
Tel: + 49 69 92038-1050 
 

Magyarország 
Allergan Hungary Kft.  
Tel.: +36 80 100 101 
 

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige 
Allergan Norden AB 
Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);  
+ 47 80 01 04 97 (NO);  
+ 358 800 115 003 (FI);  
+ 46 8 594 100 00 (SE) 
 

Österreich 
Pharm-Allergan GmbH  
Tel: +43 1 99460 6355 
 

Ελλάδα/ Κύπρος 
Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.  
Τηλ: +30 210 74 73 300 
 

Polska 
Allergan Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 256 3700 
 

España 
Allergan S.A. 
Tel: + 34 91 807 6130 
 

Portugal 
Profarin Lda 
Tel: + 351214253242 
 

France 
Allergan France SAS  
Tél: +33 (0)1 49 07 83 00 
 

România 
Allergan S.R.L. 
Tel: +40 21 301 53 02 
 

Hrvatska 
Ewopharma d.o.o.  
Tel: +385 1 6646 563 
 

Slovenija 
Ewopharma d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 590 848 40 
 

България 
Алерган България ЕООД  
Тел.: +359 (0) 800 20 280 
 

Slovenská republika 
Allergan SK s.r.o. 
Tel: +421 800 221 223 
 

 Ísland 
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. 
Sími: +354 550 3300 
 

United Kingdom 
Allergan Ltd 
Tel: + 44 (0) 1628 494026 

Italia 
Allergan S.p.A 
Tel: + 39 06 509 562 90 
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Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne  
 
Drugi viri informacij 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila: 
http://www.ema.europa.eu. 
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